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Rotary: a força que 
nunca para, o espírito 

que nunca muda



2



Andradina foi a cidade esco-
lhida para a 45ª Conferência 
Distrital do Reencontro e da 
Transformação.

O Distrito 4470, representado por 
seu Governador Luiz de Albuquerque 
Ferreira - Buka e sua esposa, a Coorde-
nadora da Associação das Senhoras da 
Casa da Amizade, Veruska A. Ferreira, 
recepcionou os companheiros e autori-
dades presentes durante os dias 19 a 22 
de maio em Andradina, cidade escolhi-
da para a 45ª Conferência Distrital da 
Transformação e do Reencontro. 

Após 2 anos sem poder realizar as 
Conferências presenciais, esta foi, com 
certeza, a Conferência do Reencontro. 
A alegria de reconhecer os rostos so-
mente vistos através das telas dos com-
putadores se transformou em abraços 
cheios de felicidade e apertos de mãos 
com o grande entusiasmo de estarmos 
juntos novamente. 

As plenárias, realizadas durante 
os dias 20 e 21, ocorreram no Parque 
Aquático Acqualinda, um complexo 
muito bonito de piscinas termais. Em-
bora o clima frio tenha surpreendido 
aos participantes, impedindo que des-
frutassem de algumas horas de diver-
são, o local se destacou por sua beleza e 
pelo ótimo atendimento. 

O Governador Buka deu as boas-
-vindas e, em seguida, deu continuida-
de com a sessão solene com os hinos do 
Paraguai, Brasil, Andradina e a oração 
Rotária na voz de Cid Moreira. 

As bandeiras foram apresentadas 
de forma virtual e, logo após, formou-se 
a mesa diretiva com o Governador Buka 
e sua esposa Veruska, Governador Jô e 
sua esposa Daiane, Prefeito Dr. Mário 
Celso Lopes e sua esposa Juçara Lopes.

O Governador Buka prestou home-
nagem aos companheiros falecidos du-
rante estes anos de pandemia, por meio 
de um vídeo em que foram lembrados 
com grande respeito e saudade indes-
critível.

A inauguração da tribuna foi um 
momento de grande emoção, no qual a 

Um grande evento de  
Tranformação e Reencontro

45ª CONFERÊNCIA DISTRITAL

filha do Governador Genésio Char - Ka-
tia - veio exclusivamente de São Paulo 
para a Conferência, a fim de que, ao 
lado do Governador Buka, descerras-
se a placa em homenagem ao seu pai. 
Após a inauguração e algumas breves 
palavras, recebeu do Governador Buka 
uma segunda placa em homenagem ao 
seu progenitor.

O Prefeito de Andradina Dr. Mário 
Celso Lopes recebeu o título Paul Har-
ris por sua dedicação à comunidade 
e apoio aos Rotary Clubs da cidade de 
Andradina. Seguindo com as homena-
gens, Márcia Canevari, Diretora do jor-
nal Folha Regional e da Revista Maga-
zine, recebeu do Governador Buka um 
título Paul Harris por sua contribuição 
e apoio aos projetos rotários dos clubes 
da cidade. 

Passando, então, para o uso da pa-
lavra, o Prefeito Dr. Mário Celso Lopes, 
em seu discurso, discorreu sobre sua 
história e sobre o quanto o Rotary tem 
atuado na cidade. Presente também em 
nossa Conferência, o Deputado Esta-
dual Sargento Neri destacou o altruís-
mo dos Rotarianos.

O Governador Jô e sua esposa Daia-
ne foram apresentados à Assembleia 
como os Representantes do Presiden-
te de Rotary International, Shekhar 
Mehta, e sua esposa Rashi, e disseram 
o quanto estavam honrados em parti-

cipar da Conferência. O casal, muito 
simpático, conquistou a todos com sua 
amabilidade e cortesia, representando 
com maestria o Presidente de RI.

O Governador Buka iniciou as ho-
menagens com um agradecimento a 
sua família, por ter sido, durante este 
ano, sua fortaleza e seu apoio. 

Agradeceu, com carinho, a sua filha 
Carol por várias vezes cuidar dos 3 ca-
chorrinhos da família enquanto acon-
teciam as viagens oficiais.

Agradeceu, por fim, sua compa-
nheira de aventuras, Veruska, por seu 
apoio e por seu ótimo empenho frente 
às Casas da Amizade. 

Após o coffee break, o Governador 
Sidney realizou a palestra sobre a Fun-
dação Rotária e, em seguida, recebeu do 
Governador Buka um troféu por seu de-
sempenho frente à ABTRF do Distrito. 

Ainda, para a surpresa de todos, 
Sérgio Rossi homenageou o amigo Sid-
ney com mais uma Safira. E não para-
ram por aí as homenagens a este grande 
personagem de nosso Distrito, o Gover-
nador Buka também o presenteou com 
mais uma Safira.

Enfim, as homenagens seguiram 
com entregas de títulos Paul Harris 
aos companheiros que se destacaram 
durante este ano Rotário. Foram mo-
mentos especiais, que marcaram muito 
cada um de nós.
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A escolha e 
preparação do 

local  do evento

A  AACEA foi o local escolhido 
para o Coquetel do dia 20 de 
maio, assim como o Jantar do 
Governador no dia 21 de maio.  
Os decoradores Áurea e Bruno 
transformaram o salão e o 
deixaram pronto para receber 
quase 1000 convidados por 
noite.
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A 45° Conferência Distrital 
da Transformação e do 
Reencontro recebeu 
convidados ilustres  
DRIE 2023-25 Governador 
Henrique Vasconcelos, 
Mágico Mauro Dias,  
Lúcio dos Santos Faria, 
DRI Júlio Santisteban 
e o Casal representante 
Governador Jô Antiório e 
Daiane Antiório.

Entrega do convite Oficial ao Prefeito Mário César Lopes de  Andradina/SP 
para a Abertura Oficial da 45ª Conferência Distrital d4470.

Palestrantes e convidados para Conferência

Mauro Henrique 
Dias

Lucio dos Santos 
Faria

Antônio H. Barbosa 
de Vasconcelos
Diretor Indicado de 

RI 2023-25

Júlio César Silva-
Santisteban

Diretor de Rotary 
International

Gov. Jô Antiorio e 
Daiane Antiorio
Casal Representante 
do Presidente de RI
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Os preparativos 
começaram a 

todo vapor

Nos dias 11 e 12 de maio de 2022 
começamos os preparativos para 
a 45ª Conferência Distrital da 
Transformação e do Reencontro. 
Trabalhos  da secretaria, com 
a ajuda do nosso Governador 
Buka e a Coordenadora Veruska, 
preparando tudo com muito 
amor e carinho para que este 
reencontro seja marcante e 
inesquecível.

Mais uma noite de trabalho preparando os crachás dos 
800 inscritos na 45ª Conferência Distrital D4470.
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Os “mimos”  preparados com carinho.
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19 de maio
Pré-Conferência

A Pré-Conferência, no dia 19 de 
maio, contou com a Assembleia na 
Câmara Municipal de Andradina-
SP, recepção ao Governador Jô e 
sua esposa Daiane e Reunião do 
Colégio de Governadores ambos 
no Hotel Roda D’Água.
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Boa tarde a todas e a todos.
Prezado Governador Luiz 
Albuquerque Ferreira, nosso 
querido Buka, e Veruska.Mi-

nha querida esposa Daiane. Meus que-
ridos EIDs João Antônio e Angela que 
nos acompanham desde ontem quando 
chegamos a Andradina.

Meus queridos Gilmar, Gisele, Go-
vernador Shiko e todos os companhei-
ros que nos receberam com muito cari-
nho no Aeroporto de Três Lagoas.

Prezados Governadores, em nome 
de quem saúdo na pessoa do Governa-
dor Gedson e Nicinha, amigos de anos 
atrás, Companheiras, Companheiros, 
visitantes e meus caros participantes 
desta magnífica 45ª Conferência do 
Distrito 4470, a Conferência da Trans-
formação e do Reencontro,

Em primeiro lugar gostaria de apre-
sentar aqui a minha esposa Daiane uma 
parceira incansável em tudo a que me 
proponho a fazer em Rotary, claro, sem-
pre com a sua permissão! 

Quero externar a nossa alegria, 
minha e dela, por estarmos aqui, parti-
cipando deste momento único que é a 
Conferência Distrital e ainda mais com 
a honra de representarmos nosso presi-
dente do Rotary International, Shekhar 
Mehta e sua esposa Rashi.

Servir para transformar vidas, este 
é o nosso propósito neste ano, em que 
foi o lema escolhido pelo presidente 
Shekhar para direcionar os nossos ca-
minhos dentro dessa maravilhosa or-
ganização, centenária e cada vez mais 
atualizada e “antenada” com os dias de 
hoje.

E quando digo atualizada falo de 
um grande visionário de nossa histó-
ria, nosso fundador Paul Harris, que há 
mais de 117 anos vislumbrou exatamen-
te o que precisaríamos num momento 
como esse. Durante e após essa pande-
mia que ainda nos assola, o Rotary foi 
fundamental para que mantivéssemos 
laços com o mundo, mantivéssemos 

Discurso na Plenária de 
Abertura da Conferência

GOVERNADOR DO GOVERNADOR JÔ ANTIÓRIO

laços com os nossos companheiros e 
fizéssemos uma mudança radical em 
nossas vidas tendo a organização como 
propulsora de uma “modernização” 
que muitos diziam que não estávamos 
preparados para ter.

Como disse Paul Harris “este é um 
mundo em mudanças. nós devemos es-
tar preparados para mudar com ele”, e 
nós estivemos. Umas das coisas mais 
faladas em nossa Assembleia Interna-
cional em janeiro de 2020, e o Gover-
nador Bigatão é testemunha, era como 
fazer para termos mais clubes online, 
visto que muito pouca era a adesão. 
Pois é, e menos de 3 meses depois todos 
os clubes do mundo, Governador Bran-
quinho, passaram a ser “virtuais”. 

Uns diziam que acabaríamos, ou-
tros que aquilo não era Rotary, mas nós 
nos reinventamos e estamos aqui hoje 
mostrando que nós estamos, sim, pre-
parados para as mudanças. Mas aquele 
mesmo visionário de 1905 trouxe tam-
bém valores que não abandonamos e 
um dos maiores é o companheirismo 
que praticamos e esse grande reencon-
tro, com um número de inscritos tão 
grande que as vagas foram encerradas, 
está nos mostrando muito mais do que 
ser verdadeiro, está mostrando que 
é a mola propulsora para proporcio-
nar oportunidades para servirmos às 
nossas comunidades e a humanidade. 
Quando falamos também em Diversi-
dade, Equidade e Inclusão, nada mais 

estamos falando daquilo que esse mes-
mo visionário pensou lá atrás. 

A cada momento temos situações 
diferentes. Talvez, naquela época di-
versidade era simplesmente falar em 
profissionais das mais diversas áreas, 
igualdade era que todos tivessem as 
mesmas oportunidades dentro do clu-
be. 

Hoje o conceito é muito maior, 
trabalhamos por um mundo onde te-
nhamos igualdade entre todos, sem 
distinções seja de gênero, de idade, de 
etnias, de religiões, de posições. Traba-
lhamos juntos para que tenhamos cada 
vez mais pessoas incluídas na nossa or-
ganização. E o exemplo disso é que te-
remos em 2022-23, a primeira mulher 
presidente do Rotary International, 
Jennifer Jones, e a primeira mulher 
Governadora do Distrito 4470, Gover-
nadora Miriam, que vêm aqui mostrar 
que a capacidade delas vai muito além 
do que alguns imaginam, são excelen-
tes profissionais, excelentes líderes e 
acima de tudo excelentes rotarianas.

O presidente Shekhar também 
trouxe um novo desafio nesse ano, e co-
locou um tema que aos olhos de muitos 
seria “local”, talvez coisa lá da Índia, 
mas que mostrou, sim, ser um tema a 
ser abraçado mundialmente: o empo-
deramento de meninas, e que me orgu-
lho muito do trabalho feito pela minha 
esposa Daiane, rotariana do meu clube, 
minha afilhada, e por todas e todos que 
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abraçaram essa causa, que talvez tenha 
se tornado muito maior do que o pró-
prio presidente imaginou. O empodera-
mento de meninas se transformou tam-
bém no empoderamento de pessoas. As 
meninas, ou as mulheres, que sofrem de 
abusos e passam por necessidades, tal-
vez inimagináveis por nós, ganharam 
uma voz. 

Desde a vulnerabilidade menstrual 
até a violência doméstica, um tabu, que 
passou a ser visto com outros olhos e 
denunciado por aqueles que, por exem-
plo, diziam que em briga de marido e 
mulher não se mete a colher, mete sim 
e salvamos vidas com atitudes. Da falta 
de saneamento básico até a preocupa-
ção com a saúde de meninas e meninos 
sejam das nossas periferias, seja dos 
mais longínquos rincões da África, o 
Rotary criou oportunidades para ser-
virmos.

Também tivemos nesse ano o re-
torno das Conferências Presidenciais 
e o nosso presidente do Rotary Inter-
national valorizou de tal forma, que 
aqui mesmo, no Brasil, esteve para a 
Conferência da América do Sul em Foz 
do Iguaçu. Os dias do voluntariado fo-
ram sucesso por todo o mundo e aqui 
nos envolvemos promovendo o meio 
ambiente, o empoderamento, a nossa 
Fundação Rotária e principalmente 
procurando trabalhar pelo crescimento 
do Rotary.

E esse é um dos nossos grandes de-
safios, fazer o rotary crescer!!! E por que 
crescer? Simples, para termos mais for-
ça, mais braços, mais representativida-
de e continuarmos existindo para fazer 
o bem no mundo. E principalmente a 
nós, brasileiros, tendo força para ajudar 
a traçar os destinos da nossa organiza-
ção.

O Rotary precisa crescer, há anos, 
talvez, antes de entrar nessa organiza-
ção eu já ouvia, como filho de rotariano, 
um número. 1 milhão e duzentos mil, 
sim, há mais de 22 anos, antes mesmo 
de entrar no Rotary ouço esse número, 
que parece mágico, não muda. Preci-
samos trabalhar para trazer sim novos 
associados, mas precisamos também 
colocar a mão na consciência e pensar 
o porquê de tantos saírem. 

A porta do Rotary não pode mais 
ser giratória, precisamos trabalhar re-
almente o desenvolvimento do quadro 
associativo e não apenas uma busca 
incessante por novos associados para 

suprir os que saíram. Por quê saem? 
Façamos uma reflexão, sem indicar 
culpados, mas procurando solucionar 
esse problema, usando as mais diver-
sas ferramentas que o Rotary Interna-
tional nos proporciona, desde o espaço 
para indicação de associados do nosso 
site, no My Rotary, até os mais diver-
sos tipos de clubes que temos hoje, em 
especial os clubes satélites que foram 
uma revolução para a formação de no-
vos clubes ou para oportunidades para 
os associados que já não tinham mais 
como participar da reunião num mes-
mo dia e horário devido aos mais diver-
sos compromissos ou atividades. 

Temos uma organização maravi-
lhosa, onde encontramos verdadeiros 
amigos em qualquer lugar do mundo, 
como nós encontramos aqui desde a 
manhã de ontem, onde temos a opor-
tunidade de troca profissional como 
em nenhum outro lugar, por termos 
ao nosso lado pessoas, profissionais 
e empresas sérias e comprometidas, 
onde podemos atuar na comunidade, 
seja local ou mundialmente, onde po-
demos enviar jovens para intercâmbios 
que promovem muito mais do que um 
conhecimento cultural, que proporcio-
nam um crescimento, um amadureci-
mento que serão fundamentais para 
suas vidas no futuro.

E a nossa Fundação??? Ah a nossa 
Fundação Rotária!!!

Mas para quê contribuir? Simples: 
para fazermos mais!!! Para cumprir-
mos a nossa missão, para atuarmos nas 
nossas comunidades, seja no micro, 
através de projetos de subsídios distri-
tais, seja no macro com projetos de sub-
sídios globais, onde além de atuarmos 
nas nossas comunidades praticamos o 
verdadeiro preceito da internacionali-
dade, fazendo o emparceiramento com 
clubes de outros países, ajudando as co-
munidades de outros lugares. É através 
dela também que buscamos incansa-
velmente a erradicação da pólio da face 
da terra, compromisso assumido com 
a Humanidade, e não podemos descui-
dar, precisamos continuar lutando pela 
vacinação, incentivando a vacina para 
que todas as nossas crianças estejam 
sempre imunizadas e livres desse vírus 
perverso.

E ajudar a nossa Fundação não quer 
dizer simplesmente colocar a mão no 
bolso. Sim, temos o desafio “Todos os 
Rotarianos, todos os Anos”, 100 dólares 

per capita, no mínimo, mas temos inú-
meras outras formas de buscar recur-
sos. E vocês mostraram esse poder com 
as vendas das rifas que geraram milha-
res de dólares à Fundação. 

Temos o Empresa Cidadã, o Agro 
Cidadão, o clube Cidadão. Temos o 
seguro solidário onde através de uma 
grande parceria, qualquer seguro das 
companhias parceiras (Porto, Azul e 
Itaú) automaticamente e sem cobrar 
nada a mais por isso leva uma contri-
buição em nome do rotariano para a 
Fundação Rotária.

E a juventude? Sim precisamos 
pensar no nosso futuro, mas acima de 
tudo no nosso presente. O Rotaract e 
seus novos desafios depois do “Eleva-
te”, o Interact, o Rotary Kids, aqui no 
Brasil, o intercâmbio internacional de 
jovens, os projetos RYLA e Rumo. 

Companheiros, são inúmeras as 
formas de estarmos juntos da juventu-
de, apoiando e levando a eles oportuni-
dades de desenvolverem-se pessoal e 
profissionalmente, de atuarem nas co-
munidades, e acima de tudo de estarem 
aqui nos nossos lugares seja amanhã, 
seja daqui a algumas dezenas de anos.

Enfim companheiras e compa-
nheiros, meu caro Governador Buka 
e Veruska, Governadora 2022-23 Mi-
riam e Sergio em nome do Presidente 
Shekhar Mehta e Rashi, Daiane e eu, 
conclamamos a todos para juntos, tra-
balharmos para vermos um mundo 
onde as pessoas se unem e entram em 
ação para causar mudanças duradou-
ras em si mesmas, nas suas comuni-
dades e no mundo todo, servindo para 
transformar vidas.

Muito, muito obrigado! Ou como di-
ria o presidente Shekhar, Namastê!
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20 de maio

O primeiro dia

O primeiro dia contou com a 
participação de personagens 
ilustres da cidade de Andradina, 
assim como com palestras 
inspiradoras e grandes 
homenagens. Acompanhem 
esses momentos especiais!
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Bohemian Rock 
Coquetel com a banda cover do Queen.
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21 de maio

O segundo dia

O segundo dia foi marcado pela presença 
do DRIE 2023-25, Governador Henrique 
Vasconcelos, e sua esposa Renata, 
que emocionou a todos os presentes, 
trazendo exemplos de personagens 
que fizeram grande diferença por 
acreditarem em seu trabalho e na 
humanidade. O mágico Mauro Dias foi 
um sucesso com sua palestra-show e com 
um adendo especial para a participação 
expressiva da Renata, que, ao final, ficou 
com a mão e meio pepino! Depois disso, 
seguiram-se as premiações, as entregas 
de títulos Paul Harris e a apresentação 
dos Governadores indicados para o 
Ano Rotário 2024-25, Alvimar, 2023-
24, Branquinho, e 2022-23, Miriam. 
Na ocasião a GE Miriam Philbois e seu 
esposo, Governador Sérgio, fizeram o 
convite para a 46° Conferência Distrital, 
que deverá acontecer em maio de 2023 
na cidade de Corumbá. O DRI Júlio 
Santisteban felicitou ao Governador 
Buka por videoconferência, exibida no 
telão durante a Conferência. 
Gostaríamos, também, de parabenizar a 
toda a equipe do Governador Buka, que 
não poupou esforços e trabalho para a 
realização desse grande encontro do 
Distrito 4470, já deixando saudade nos 
nossos corações. Lembramos, também, 
de todos os companheiros que estiveram 
presentes, de perto, de longe e de muito 
longe, que enfrentaram desafios, como 
os companheiros de Campo Grande, 
que estiveram por muitas horas 
impossibilitados de chegar devido a 
um acidente com outro veículo, o que 
impediu o trânsito na rodovia. Cada 
um terá sua história para contar, cada 
um deixou sua marca, levou e trouxe 
experiência. Uma Conferência que 
tem em seu nome a Transformação 
somente poderia causar em nós o maior 
sentimento de gratidão por tudo o que 
vivemos, e o Reencontro, o abraço e a 
saudade já pontuada, esperando pela 
próxima oportunidade de estarmos todos 
juntos novamente.  
Obrigado, Governador Buka, por este 
ano incrível. O Distrito mais amado 
do Brasil te abraça!
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22 de maio

O encerramento

O encerramento da 45° Conferência 
Distrital da Transformação e do 
Reencontro ocorreu no clube 
AACEA em Andradina, com a Banda 
Fonte Luminosa. Houve também a 
entrega dos troféus: Caravana Mais 
Distante (RC de Corumbá), Caravana 
Mais Numerosa (RC de Guaraçaí ), 
Caravana Mais Animada (a turma 
do abacaxi, Guaraçaí novamente! ), 
A Maior Contribuição à Fundação 
Rotária (RC de Maracaju). A festa 
foi inusitada, teve até pedido de 
casamento, um jantar maravilhoso 
e a entrega de mais títulos Paul 
Harris. O Governador Buka e a 
Coordenadora Veruska agradeceram 
a todos por sua incrível participação!
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